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सोलापूर िव� ापीठ, सोलापूर 

�यव�थापन पिरषदे�या 77 �या बैठकीचा काय�वृ� ांत

मंगळवार, िद.2३ जून, २015 दुपारी 0१:00 वा. 

�यव�थापन पिरषदेची 7७ वी बैठक मंगळवार, िद.2३ जून, २०१५ रोजी दुपारी 0१:00 वाजता 

�यव�थापन पिरषद सभागृहात मा. कुलगु� महोदय यां�या अ�य� तेखाली आयोिजत कर�यात आली 

होती. 

बठैकीस खालील�माणे उप��थती होती.   

अ.� . सद�याचे नांव पद 

1) मा. �ा. डॉ. मालदार एन. एन. - कुलगु� अ�य�

2) डॉ. घुटे �ही. बी. सद�य

3) �ाचाय� � ी. पाटील आर. वाय. संचालक, म. व िव. िव. मं.  सद�य

4) �ाचाय� � ी. पवार एस. के. सद�य

5) �ाचाय� � ी. धु� रगाव एस. सी. सद�य

6) डॉ. िशळीमकर टी. एन.  सद�य

7) डॉ. � ीमती याजमा�य एस. आर. सद�या

8) ॲड. � ी. सलगर बी. एस. सद�य

9) डॉ. देशमुख एम. एस.  सद�य

10) डॉ. करचे बी. आर.  सद�य

11) डॉ. शेख ए. ए.  सद�य 

12) � ी. गायकवाड बी. आर. सद�य 

13) � ी. पाटील बी. पी., परी� ा िनयं� क कायम िनमंि� त

14) � ी. नारकर एस. ए., िव�  व लेखा अिधकारी कायम िनमंि� त

15) � ी. माळी एस. के., कुलसिचव सिचव 

�वागत:

मा.कुलसिचव यांनी मा. अ�य�  व सव�स�माननीय सद�यांचे �वागत केले.  

अनुप��थती:

�यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस �ा. सुय�वशंी एस. एस. व सौ. मोिहते-पाटील पी. पी. यांनी 

दूर�वनी� ारे, �. सहसंचालक (तं. िश.), तं�  िश� ण संचालक यांचे �ितिनधी यांनी प� ा� ारे अनुप��थती

कळिवली. �यां�या अनुप��थतीची न�द घेवून मा�यता दे�यात आली. �ा. डॉ. पाटील टी. आर., अवर 

मु�य सिचव, उ�च व तं� िश� ण िवभाग, मं� ालय, मंुबई व िवभागीय सहसंचािलका (उ�च िश� ण),

सोलापरू िवभाग हे सद�य �यव�थापन पिरषदे�या या बठैकीस अनुप��थत होते. 
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सदर बैठकीत खालील �माणे कामकाज झाले. 

[  01  ] २6 मे, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचून 

कायम करणे व काय�वाही अहवालाची न�द घेणे.

ठराव :  िद.26 मे, २०१५ रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बैठकीचा काय�वृ� ांत वाचून 

सव�नुमते कायम कर�यात आला व ठरावानुसार केले�या काय�वाही अहवालाची 

न�द घे�यात आली.  
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[  0२  ] महारा�� ् िव� ापीठे कायदा १९९४ कलम २९ (ए�स) नुसार �यव�थापन पिरषदेस 

मा. कुलगु�  यांनी सादर करावयाचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपुढे सादर.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठे कायदा 1994 कलम २८ (ए�स) नुसार मा. कुलगु�  यांचा 

अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर करणे आव�यक आहे. �यानुसार मा. कुलगु�  

यांचा अहवाल �यव�थापन पिरषदेपढेु सादर).

ठराव:  महारा�� िव� ापीठे कायदा 1994 कलम 28 (ए�स) नुसार मा. कुलगु�  यांनी 

सादर केले�या अहवालाची न�द घे�यात आली. 
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[  0३  ] ��तुत िव� ापीठातील अिधिवभागांचे व सव�संल��नत महािव� ालयांचे शै� िणक

मु�यामापन करणेकामी तयार कर�यात आलेली तपासणी सुची / गुणदान प�दत

िवचाराथ�.

(िटपणी: रा�� ीय मु�यांकन आिण ��यायन पिरषद, (NAAC) ब�गळुर यांचेकडून ��तुत

िव� ापीठाचे मु�यांकन क� न घे�याची �ि� या चालू आहे. याबाबत िनयु�त केले�या

Steering Committee �या बठैकीम�ये िव� ापीठातील सव� अिधिवभागांचे तसेच 

संल��नत सव�महािव� ालयांचे शे� िणक मु�यमापन (Academic and Administrative

Audit) क� न घे�याबाबत ठराव पािरत कर�यात आलेला होता. �यास अनुस� न 

सोलापरू िव� ापीठामधील सव� अिधिवभाग व संल��नत सव� महािव� ालयांचेशै� िणक व 

�शासिकय मु�यमापन (Academic and Administrative Audit) कर�याकामी 

िनयमावली / तपासणी सूची / गुणदान प�दत तयार िवषयी खालील सिमतीची िनयु�ती 

कर�यात आलेली होती.

1. �ा. डॉ. एस. एस. सुय�वशंी       (अ�य� )

2. �ा. डॉ. ई. एन. अशोककुमार   (सद�य)

3. डॉ. आर. एस. हेगडी               (सद�य)

उपरो�त सिमतीची बठैक िद.22/01/2015 रोजी दुपारी 12.30 वाजता व 

िद.03/02/2015रोजी दुपारी 12.00 वाजता आयोिजत कर�यात कर�यात आलेली 

होती. सदर बठैकीम�ये ��तुत िव� ापीठातील अिधिवभागांचे व सव� संल��नत 

महािव� ालयांचे (कला, वािण�य, िव� ान व िश� णशा� ) शै� िणक मु�यामापन 

(Academic and Administrative Audit) करणेकामी तपासणी सुची / गुणदान प�दत 

तयार कर�यात आलेला आहे.

 सबब, ��तुत िव� ापीठातील अिधिवभागांचे व सव�संल��नत महािव� ालयांचे

शै� िणक मु�यामापन करणेकामी तयार कर�यात आलेली तपासणी सुची / गुणदान 

प�दत िवचाराथ� सादर). 

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील अिधिवभागांचे व सव� संल��नत महािव� ालयांचे शै� िणक

मु�यामापन करणेकामी तयार कर�यात आलेली तपासणी सुची / गुणदान 

प�दतीस खालील दु� �तीसह सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

 पान नं.३४ वरील प� ाम�ये “according” ऐवजी “accordigly” अशी दु� �ती 

करावी. तसेच पान नं.३७ वर “17.Total h Index of the faculty total म�ये 

अ.� .५ म�ये 5 to 1” ऐवजी “1 to 5” अशी दु� �ती करावी.
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[ 04 ] ��. के. पी. मंगळवढेेकर इ���टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�,

सोलापूर या महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म शै. वष�2015-16

पासून बंद कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: सिचव, �� .के. पी. मंगळवढेेकर इ���टटयूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, 

सोलापूर यांचकेडून महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म शै.वष� 2015-16 पासून बंद 

कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त झाला होता.

सं�थेचे नाव  महािव� ालयाचे नाव बंद करावयाचे 

वष� 

बंद करावयाचा 

अ�यास� म

अनुदानाचा 

�कार

िश� ण 

�सारक मंडळ, 

पुणे 

��. के. पी. मंगळवढेेकर 

इ���टटयटू ऑफ मॅनेजम�ट 

डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापूर

शै. वष� 

२०१5-16 

पासून 

डी. बी. एम. 
कायम 

िवनाअनुदािनत 

उ�त सं�थे�या संचिलत के. पी. मंगळवढेेकर इ���टटयुट ऑफ मॅनेजम�ट किरअर 

डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापूर या महािव� ालयातील डी.बी.एम. या अ�यास� मास महारा��  

शासन आदेश � .पी.टी.आय.2099 (136/99) तांिश-2, िद.4/9/1999 अ�वये महारा��  शासनाची 

शै.वष� 1999-2000 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता िमळालेली होती. �याअनुषंगाने 

िशवाजी िव� ापीठ, को�हापूर या िव� ापीठाने संल��नकरणाची सव� काय�वाही पूण� क� न 

डी.बी.एम. या नवीन अ�यास� मास शै.वष� 2000-2001 पासून �थम संल��नकरण िदलेले होते.

सदर महािव� ालयातील डी.बी.एम. या अ�यास� मास शै.वष� 2012-13 पय�त मा�यता 

असून शै.वष� 2013-14 पासून�या संल��नकरणा�या नुतनीकरणाची काय�वाही चालू आहे. परंतु 

सदर अ�यास� मास अपूरी िव� ाथ� सं� येमुळे सं�थेने महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा 

अ�यास� म शै.वष� 2015-16 पासून बंद कर�याचा िनण�य घेतला अस�याच े�ा�त ��तावात नमुद 

केले आहे.             

महािव� ालयाकडून सदर अ�यास� म बंद कर�याबाबतचा ��ताव िवहीत वळेेत सादर 

कर�यात आलेला न�हता. ��ताव ��वकार�याबाबत संचालक, के. पी. मंगळवढेेकर इ���टटयुट 

ऑफ मॅनेजम�ट किरअर डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापूर यांनी केले�या िवनंतीस मा.कुलगु�  

महोदयांनी खास बाब �हणनु मा�यता िद�यानंतर सदर ��ताव ��वकार�यात आलेली आहे.

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था 

बंद करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त� अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायांिकत 

�त सोबत जोडलेली आहे.

उपरो�त�माणे महािव� ालयाकडून डी. बी. एम. अ�यास� म बंद कर�याबाबत �ा�त 

झाले�या ��तावासंदभ�त संबंिधत महािव� ालयाला भेट देऊन आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�या�तव महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3) अ�वये 

खालील �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.  

1. डॉ. ए. ए. शेख                   (अ�य� )

2. �ाचाय� डॉ. एम. ए. दलाल  (सद�य)
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सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवुन सिव�तर अहवाल िव� ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने शै.वष� 2015-16 पासून महािव� ालयातील 

डी. बी. एम. हा अ�यास� म बंद कर�याची िशफारस केलेली आहे. �या अनुषंगाने महारा��  

िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3)(4) मधील तरतुदी�वये के.पी.मंगळवढेेकर इ���टटयुट ऑफ 

मॅनेजम�ट किरअर डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापूर या  महािव� ालयातील  डी. बी. एम. हा 

अ�यास� म शै.वष� 2015-16 पासून बंद कर�याची बाब िद.23/04/2015 रोजी�या 

िव� ापिरषदे�या सभेत िवचाराथ� सादर केली   असता,   िव� ापिरषदेने   ठराव � . 113(5) अ�वये 

सदर महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म शै.वष� 2015-16 पासून बंद कर�याबाबत 

�यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.

सबब, महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92 नुसार के. पी. मंगळवढेेकर 

इ���टटयुट ऑफ मॅनेजम�ट किरअर डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�, सोलापूर या महािव� ालयातील

डी. बी. एम. हा अ�यास� म शै. वष� 2015-16 पासून बंद कर�याबाबत िव� ापिरषदेने केलेली 

िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: ��. के. पी. मंगळवढेेकर इ���ट� ूट ऑफ मॅनेजम�ट डे�हलपम�ट ॲ�ड िरसच�,

सोलापूर या महािव� ालयातील डी. बी. एम. हा अ�यास� म शै. वष�2015-16

पासून बंद कर�याबाबत िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस सव�नुमते मा�य 

कर�यात आली. 
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[  05  ] लोकमंगल बायोटे�नॉलॉजी कॉलेज, वडाळा या महािव� ालयातील बी. ए�सी.

(ई. सी. एस.) हा अ�यास� म शै. वष� 2015-16 पासून बंद कर�याची बाब 

िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. सिचव, लोकमंगल बायोटे�नॉलॉजी कॉलेज, वडाळा यांचकेडून महािव� ालयातील 

बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) हा अ�यास� म शै.वष� 2015-16 पासून बंद कर�याबाबतचा ��ताव �ा�त 

झाला होता. 

सं�थेचे नाव महािव� ालयाचे नाव बंद करावयाचे 

वष� 

बंद करावयाचा 

अ�यास� म

अनुदानाचा 

�कार

� ीराम � ामीण संशोधन  

व िवकास �ित�ठान,

वडाळा 

लोकमंगल 

 बायो-टे�नॉलॉजी

कॉलेज, वडाळा 

शै.वष� 

2015-16

पासून 

बी.ए�सी. 

(ई. सी. एस.) 

कायम  

िवनाअनुदािनत 

उ�त सं�थे�या संचिलत लोकमंगल बायो-टे�नॉलॉजी कॉलेज, वडाळा. ता.उ. सोलापूर, 

िज.सोलापूर या महािव� ालयातील बी.ए�सी.(ई.सी.एस.)त�कालीन (बी.सी.एस.) या 

अ�यास� मास महारा��  शासन आदेश � .अमिव 2006/(15/6)/मिश-3, िद.16 जुन, 2006 

अ�वये महारा��  शासनाची शै.वष� 2006-07 पासून कायम िवनाअनुदािनत त�वावर मा�यता 

िमळालेली होती. �याअनुषंगाने ��तुत िव� ापीठाने संल��नकरणाची सव� काय�वाही पूण� क� न 

बी.ए�सी.(ई.सी.एस.)त�कालीन (बी.सी.एस.) या नवीन अ�यास� मास शै.वष� 2006-07 पासून 

�थम संल��नकरण िदलेले होते.

सदर महािव� ालयातील बी.ए�सी.(ई.सी.एस.). भाग 1 ते 3 या अ�यास� मास शै.वष� 

2014-15 पय�त मा�यता आहे. परंतु सदर अ�यास� मास �विेशत िव� ा�य�ची सं�या अ�यंत कमी 

अस�याने तसेच अ�यास� मासाठी आव�यक असणा-या सोई-सुिवधा उपकरणे व 

िश� क/िश� के� र कम�चारी यां�यावर होणारा खच� यामुळे महािव� ालयाची आ�थक पिर��थती 

िदवस�िदवस ढासळत अस�याने सं�थेने महािव� ालयातील बी.ए�सी.(ई.सी.एस.) हा अ�यास� म 

शै.वष� 2015-16 पासून बंद कर�याचा िनण�य घेतला अस�याच े�ा�त ��तावात नमुद केले आहे. 

महािव� ालयाकडून सदर अ�यास� म बंद कर�याबाबतचा ��ताव िवहीत वळेेत सादर 

कर�यात आलेला न�हता. ��ताव ��वकार�याबाबत मा.सिचव, � ीराम �ित�ठान,मंडळ, वडाळा 

यांनी केले�या िवनंतीस मा.कुलगु�  महोदयांनी खास बाब �हणनु मा�यता िद�यानंतर सदर 

��ताव ��वकार�यात आलेला आहे.  

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (महािव� ालय �कवा मा�यता�ा�त पिरसं�था बंद 

करणे) मधील तरतूद�ची छायांिकत �त व त� अनुषंिगक पिरिनयम 374 ते 380 ची छायांिकत �त 

सोबत जोडलेली आहे.  

उपरो�त�माणे महािव� ालयाकडून बी.ए�सी.(ई.सी.एस.) अ�यास� म बंद कर�याबाबत 

�ा�त झाले�या ��तावासंदभ�त संबंिधत महािव� ालयाला भेट देऊन आव�यक ती चौकशी क� न 

सिव�तर अहवाल सादर कर�या�तव महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92 (3) अ�वये 

खालील �थािनक चौकशी सिमती िनयु�त कर�यात आली होती.   
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1. डॉ.सौ.एस.आर.याजमा�य                (अ�य� )

2. �ाचाय�, डॉ.एम.ए.दलाल                 (सद�य)

3. � ी एस.के.शहा                            (सद�य)

सदर सिमतीने उपरो�त महािव� ालयास भेट देवुन सिव�तर अहवाल िव� ापीठाकडे 

सादर केलेला आहे. सदर अहवालात सिमतीने शै.वष�2015-16 पासून महािव� ालयातील 

बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) हा अ�यास� म बंद कर�याची िशफारस केलेली आहे.

�या अनुषंगाने महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92(3)(4) मधील तरतुदी�वये 

लोकमंगल बायो-टे�नॉलॉजी कॉलेज, वडाळा या  महािव� ालयातील   बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) 

हा अ�यास� म शै.वष� 2015-16 पासून बंद कर�याची बाब िद.23/04/2015 रोजी�या 

िव� ापिरषदे�या सभेत िवचाराथ� सादर केली   असता,   िव� ापिरषदेने   ठराव � . 113(4) अ�वये 

सदर महािव� ालयातील बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) हा अ�यास� म शै.वष� 2015-16 पासून बंद 

कर�याबाबत �यव�थापन पिरषदेस िशफारस केलेली आहे.

सबब, महारा�� िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 92 नुसार लोकमंगल बायो-टे�नॉलॉजी

कॉलेज, वडाळा या महािव� ालयातील बी. ए�सी. (ई. सी. एस.) हा अ�यास� म शै. वष�2015-16

पासून बंद कर�याबाबत िव� ापिरषदेने केलेली िशफारस िवचाराथ�).

ठराव: लोकमंगल बायोटे�नॉलॉजी कॉलेज, वडाळा या महािव� ालयातील बी. ए�सी.

(ई. सी. एस.) हा अ�यास� म शै. वष� 2015-16 पासून बंद कर�याबाबत 

िव� ा पिरषदेने केलेली िशफारस सव�नुमते मा�य कर�यात आली.
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[  0६  ] सहा�या वतेन आयोगानुसार संल��नत अनुदािनत महािव� ालयातील �टेज 1 (एजीपी 

6000) मधील सहा�यक �ा�यापकांची �टेज 2 (एजीपी 7000) �या तसेच �टेज 2

(एजीपी 7000) मधील सहा�यक �ा�यापकांची �टेज 3 (8000) �या पदो� तीसाठी

क�� ीय प�दतीने �थानिनि� ती िशिबर आयोजन केले�या �थानिनि� ती सिमतीने 

िशफारस केलेली बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ अनुदान आयोग अिधसूचना िद. 30 जून, 2010 अ�वये व सहा�या वतेन 

आयोगानुसार संल��नत अनुदािनत महािव� ालयातील IQAC माफ�त सहा�यक �ा�यापकांच े�टेज 

1 ते 2 व �टेज 2 ते 3 �थानिनि� तीकिरता �ा�त ��तावांच े क�� ीय ��दतीने शहरी व � ामीण 

िवभागानुसार �थानिनि� ती िशिबर िद.7/04/2015 ते िद.10/04/2015 या कालावधीत संप�  

झाले असून खालील �माणे सिमतीने िशफारस केलेली आहे.

अ.

� .

िशिबराचे िठकाण एकूण 

महािव� ालयां

ची सं�या

�ा�त 

��तावांची 

सं�या

पा� िश� कांची 

सं�या

Stage I to II &

Stage II to III

अपा�

िश� कांची 

सं�या

1 संगमे� र महािव� ालय, 

सोलापूर 

14 76 56 20

2 कम�वीर भाऊराव पाटील 

महािव� ालय, पंढरपूर

8 22 15 7

3 � ी िशवाजी महािव� ालय, 

बाश�

10 31 20 11

4 �यायालयीन �करणे -

(यािचका � .28264/2015 व 

1989/2015)

2 3 3

132 94 38

तसेच मा. उ�च �यायालय, मंुबई यांच ेकडील यािचका � . 28264/2015 व 1989/2015 

मधील आदेशा�या अनुषंगाने तीन िश� कांच े किरअर ॲड�हा�सम�ट �कीम (CAS) अंतग�त 

�थानिनि� तीसाठी सिमतीने िशफारस केलेली आहे. 

सदर �थानिनि� ती िशिबराम�ये 32 संल��नत महािव� ालयातील 132 िश� कांच े �ा�त 

��तावांपैकी 94 (3 �यायालयीन �करणे) सहा�यक �ा�यापकं◌ाच े विर�ठ � ेणी  �टेज 1 ते 2 

(एजीपी 6000 ते 7000) आिण �टेज 2 ते 3 (एजीपी 7000 ते 8000) �थानिनि� तीकिरता पा�  व 

38 सहा�यक �ा�यापकांच े अपा�  अशी सिमतीने  केलेली िशफारस  �यव�थापन पिरषदे�या  

िवचाराथ� सादर).

ठराव: संल��नत अनुदािनत महािव� ालयातील सहा�यक �ा�यापकांना सहा�या वतेन 

आयोगानुसार �टेज 1 (एजीपी 6000) मधून �टेज 2 (एजीपी 7000) म�ये आिण �टेज

2 (एजीपी 7000) मधून �टेज 3 (8000) म�ये पदो� ती दे�यासाठी क�� ीय प�दतीने

आयोिजत केले�या �थानिनि� ती िशिबरात �थानिनि� ती सिमतीने केले�या िशफारशी 

��वका� न अपा�  ठरिवले�या सहा�यक �ा�यापकांनी पा� तेचे िनकष पूण� करीत 

अस�यास, �यां�या � ाचाय�कडे अज� करावा व संबंिधत �ाचाय�नी िनयमानुसार पुढील 

काय�वाही करावी असे सव�नुमते ठरले. 
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[ 07 ] ��तुत िव� ापीठातील पीएच. डी. / एम. िफल. / एम. ई. या अ�यास� मांचे

अंितम �बंध / शोध�नबध / �ोटोकॉल / िसनॉपिसस सादर करतेवळे�या

शु�कात सुधारणा कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: पीएच. डी. / एम. िफल. /एम.ई. या अ�यास� मांचे अंितम �बधं / शोध�नबध /

�ोटोकॉल / िसनॉपिसस सादर करतेवळेस �यावयाचे शु�क हे ��तुत िव� ापीठ 

�थापनेपासून बदल�यात आलेले नसून स� ��थतीत आकार�यात येत असणा�या जु�या 

शु�काम�ये सदर अ�यास� माचा �शासकीय खच� भागिवणे श�य होत नाही. (उदा. एक 

िव� ा�य�स �बधं तपासणीसाठी व पदवी दे�यासाठी 1500+1500+500+500 

Postage+ कारभाडे 6000+ मौिखक परी� ा मानधन 600 = 10,600/- तसेच �पायरल 

बाईंिडग छाणणी�या िमट�गसाठी अंदाज े खच� � .2000/- असे एकि� त � .12,600/-

खच� येता, तर काही वळेेस दोन वळेा �पायरल बाईंिडगसाठी बठैक �यावी लागते.)

उपरो�त बाब िवचारात घेता पीएच. डी. / एम. िफल. / एम. ई. या 

अ�यास� मांचे अंितम �बधं / शोध�नबध / �ोटोकॉल / िसनॉपिसस सादर करतेवळेेस 

आकार�यात येणा�या शु�काम�ये खालील त��यात दश�िव�या�माणे सुधारणा कर�याची 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

अ. 

� .

अ�यास� माच ेनाव स� ��थतीत आकार�यात 

येणारे शु�क

१ जुलै, २०१५ पासून 

��तािवत सुधारीत शु�क

1 पीएच. डी. शोध�बंध 8000/-

(अिभयांि� की िव� ाशाखा 

वगळून) 

12000/-

2 एम.िफल. शोध�नबध 2000/- 5000/-

3 एम. ई. �ोटोकॉल 

/िसनॉपिसस मा�यता �ि� या

शु�क नाही 1000/- �ित िव� ाथ�

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील पीएच. डी. / एम. िफल. / एम. ई. या अ�यास� मांचे

अंितम �बंध / शोध�नबध / �ोटोकॉल / िसनॉपिसस सादर करतेवळे�या

शु�कात खालील�माणे सुधारणा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 

अ. 

� .

अ�यास� माचे नाव स� ��थतीत आकार�यात 

येणारे शु�क

१ जुलै, २०१५ पासून 

��तािवत सुधारीत शु�क

1 पीएच. डी. शोध�बंध 8000/-

(अिभयांि� की िव� ाशाखा 

वगळून) 

12000/-

2 एम.िफल. शोध�नबध 2000/- 5000/-

3 एम. ई. � ोटोकॉल 

/िसनॉपिसस मा�यता 

� ि� या 

शु�क नाही 1000/- �ित िव� ाथ�
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[ 08 ] मा. � ा. डॉ. कृ�णा जे. इंगोले यांचा 64 पु�तकांचा �य�तीगत � ंथसं� ह िव� ापीठ 

� ंथालयास देणगी दाखल ��वकारणेबाबतचा ��ताव िवचाराथ�.

(िटपणी: मा. �ा. डॉ. इंगोले सर यां�या िद.12/05/2015 रोजी�या प� ानुसार �यांचा 

�य�तीगत 64 प�ुतकांचा � ंथसं� ह िव� ापीठ � ंथालयास देणगी दाखल दे�याची इ�छा 

�य�त केली आहे. सोबत �यांचे प�  व प�ुतकांची यादी जोडली आहे. कृपया ती 

अवलोकनी �यावी. सदरची देणगी दाखल दे�यात येणारा � ंथ सं� ह / प�ुतके िव� ापीठ 

� ंथालयाकडील वाचकांसाठी उपयु�त आहेत. तसचे � ंथसं� ह / प�ुतके ��वकारणेबाबत 

महारा�� �् रा�य िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 28(एच) �माणे �यव�थापन पिरषदेसमोर 

ठेऊन मा�यता घेणे आव�यक आहे.

सबब, �ा. डॉ. कृ�णा ज.े इंगोले सदर यांचा �य�तीगत 64 प�ुतकांचा � ंथसं� ह 

��वकारणेबाबत ��ताव िवचाराथ�). 

ठराव: मा. � ा. डॉ. कृ�णा जे. इंगोले यांचा 64 पु�तकांचा �य�तीगत � ंथसं� ह िव� ापीठ 

� ंथालयास देणगी दाखल ��वकार�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ 09 ] ��तुत िव� ापीठातील िर�त असले�या िस�टीम ॲनािल�ट व �ो� ामर

(वग� 1 व 2) या संवग�ची पदे सरळसेवनेे भर�याकिरता िनि� त कर�यात आलेली 

शै� िणक अह�ता व अनुभव मािहती�तव.

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील िर�त असले�या िस�टीम ॲनािल�ट व �ो� ामर 

(वग� 1 व 2) या संवग�तील िनयिमत िश� के� र पदे सरळसेवनेे भर�यासाठी पा�  

उमेदवारांकडून आवदेनप�  मागिव�याकिरता िद. 02/6/2015 रोजी वत�मानप� ात 

जािहरात �िस�द कर�यात आली आहे. 

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1194 मधील कलम 28 (टी) नुसार िव� ापीठाचे 

अिधकारी व इतर कम�चारी यां�या िनयु�तीची काय�प�दती, अह�ता, सेवा�वशेाची प�दती, 

वतेनमान, वत�ुवणकू, िश�त व �यांची कत��ये यासह �यां�या सेव�ेया अटी व शत� 

पिरिनयमा�दारे तयार कर�याचे अिधकार �यव�थापन पिरषदेस आहेत. स� पिर��थतीत 

याबाबतीत पिरिनयम तयार कर�यात आलेले नाहीत. पिरिनयम तयार कर�यासाठी व 

�यास मा�यता िमळ�यासाठी बराच कालावधी (दीड ते दोन वष�) लागतो.  वा�तिवक 

पाहता अशा �कार�या सेवा शत�ची तरतूद असलेली �माणसंिहता तयार कर�याची 

तरतूद महारा��  िव� ापीठे कायदा 1994 �या कलम 8 (3) म�ये कर�यात आलेली आहे. 

मा�  20 वष� झाली तरी अ� ापय�त शासनाकडून �माणसंिहता तयार कर�यात आलेले 

नाही. �यामुळे �यव�थापन पिरषदे�या मा�यतेनुसार शै� िणक अह�ता व अनुभव तयार 

करणे आव�यक अस�याने, मा. कुलगु�ं चे मा�यतेनुसार �यव�थापन पिरषद सद�य 

डॉ. सूय�वशंी एस. एस. यांचे अ�य� तेखाली सिमती गिठत कर�यात आली होती.  

�यानुषंगाने सदर सिमतीने िस�टीम ॲनािल�ट व �ो� ामर या पदाची तयार केलेली 

शै� िणक अह�ता व अनुभव खालील �माणे आहे. 

िस�टीम ॲनािल�ट -

Essential Qualification & Experience

1. B. E./ B. Tech. (Computer /Information Technology) or M.Sc. (Computer /
Information Technology) / M. C. A. or M. C. S.

2. Five years experience in Software Development & Maintenance in Educational
Institute or Govt. or Semi Govt. organization.

Desirable Experience

1. Extensive knowledge of data processing, hardware platforms, and enterprise
software applications.

2. Technical experience with system networking, databases, Web development
support and hardware maintenance.

3. Good working knowledge skills with Microsoft Office Products, ● Net, SQL
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�ो� ामर -

Essential Qualification & Experience

1. B. E./ B. Tech. (Computer /Information Technology) or M.Sc. (Computer /
Information Technology) / M. C. A. or M. C. S.

2. Three years experience in Software Development Maintenance in Educational
Institute or Govt. or Semi Govt. Organization.

Desirable Experience

1. Extensive knowledge of data processing and enterprise software applications.

2. Technical experience with system networking, databases, Web development,
and user support.

3. Good working knowledge skills with Microsoft Office Products, ● Net, SQL 

��तुत िव� ापीठातील िर�त असले�या िस�टीम ॲनािल�ट व �ो� ामर (वग� 1 व 

2) या संवग�ची पदे सरळसेवनेे भर�याकिरता तातडीने जािहरात �िस�द करणे आव�यक 

अस�याने सदर पदा�या शै� िणक अह�ता व अनुभव यास मा. कुलगु�  महोदयांनी 

महारा��  िव� ापीठ कायदा 1994 कलम 14 (7) अ�वये �यव�थापन पिरषदे�या वतीने 

मा�यता िदली.  

सबब, उ�त �माणे िस�टीम ॲनािल�ट व �ो� ामर (वग� 1 व 2) या संवग�ची

िनि� त केलेली शै� िणक अह�ता व अनुभव मािहती�तव).

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील िर�त असले�या िस�टीम ॲनािल�ट व �ो� ामर

(वग� 1 व 2) या संवग�ची पदे सरळसेवनेे भर�याकिरता शै� िणक अह�ता व 

अनुभव िनि� त कर�याबाबत मा.कुलगु� महोदयांनी केले�या काय�वाहीची न�द 

घे�यात आली. 
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[  १0  ] ��तुत िव� ापीठातील िर�त असले�या वग� 3 व 4 या संवग�ची पदे सरळसेवनेे 

भर�याकिरता िनि� त कर�यात आले�या शै� िणक अह�ते मधील मु�ा � . 4 म�ये

दु� �त कर�याची बाब िवचाराथ�. 

(िटपणी: ��तुत िव� ापीठातील िर�त असले�या वग� 3 व 4 या संवग�ची पदे सरळसेवनेे 

भर�याकिरता िद.28 एि�ल 2015 रोजी�या �यव�थापन पिरषदे�या बठैकीतील 

ठराव � .11 अ�वये अ. � . 1 ते 6 समोर नमूद केले�या संवग��या शै� िणक अह�ते मधील 

मु�ा � . 4- "संगणक � ानासाठी DOEACC सं�थे�या C.C.C. �कवा O �थर �कवा A

�थर �कवा B �थर �कवा C �थर यापैकी कोणतीही एक परी� ा उ� ीण� �कवा महारा��  

रा�य तं� िश� ण मंडळ, मंुबई यांची MS-CIT संगणक परी� ा उ� ीण� असणे आव�यक "  

�यास सव�नुमते मा�यता िदली आहे.

पंरतु, संगणक � ान / हाताळणी संदभ�तील सामा�य �शासन िवभागाचे, 

शासन िनण�य � .�िश� ण 2000/�. � .61/2001/39, िद.19/03/2003 अ�वये न�याने 

िनयु�त होणा�या अिधकारी / कम�चा�यांनी संगणक अह�ता �यां�या िनयु�ती�या 

िदनांकापासून दोन वष��या आत �ा�त करणे आव�यक आहे. 

             सबब, वग� 3 (अ. � . 1 ते 6) या संवग��या शै� िणक अह�ते मधील मु�ा � . 4 म�ये

वरील शासन िनण�यानुसार दु� �त कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: ��तुत िव� ापीठातील िर�त असले�या वग� 3 व 4 या संवग�ची पदे सरळसेवनेे 

भर�याकिरता िनि� त कर�यात आले�या शै� िणक अह�ते मधील मु�ा � .4 म�ये

शासन िनण�यानुसार दु� �ती कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[  १1  ] पदवीधर मतदार न�दणीची � ि� या मॅ�युअली राबिव�याबाबत केलेली काय�वाही 

मािहती�तव.

(िटपणी: सोलापरू िव� ापीठा�या अिधकारमंडळाची मुदत 31 ऑग�ट, 2015 रोजी

संपणार आहे. न�दणीकृत पदवीधरां�या नावन�दणीकिरता पदवीधर नावन�दणीची �ि� या 

ऑनलाईन प�दतीने कर�यास यासाठीचे � .१००/- शु�क आिण मतदार न�दणीकिरता 

� .५०/- असे शु�क कर�यास तसेच ही �ि� या मे. इंटेले�शन सॉ�टवअेस� �ा. िल., पणेु 

यां�याकडून � .१५/- �ित िव� ाथ� (नावन�दणी व मतदार न�दणीसाठी) क� न घे�यास 

�यव�थापन पिरषदेने िद.२०/०१/२०१५ �या बठैकीत िवषय � . ६(२) अ�वये मा�यता 

िदलेली होती.  

 यानंतर िद.२८/०१/२०१५ रोजी दैिनक सकाळम�ये पदवीधर नांवन�दणीची 

जािहरात �िस�द कर�यात आली. नावन�दणीसाठी अंितम मुदत ३० एि�ल, २०१५ पय�त 

दे�यात आलेली होती. ही नावन�दणी करत असताना, ब�याच पदवीधरांनी तसेच 

संघटनांनी आले�या अडचणी या िवभागास सांिगत�या. �याव� न या �ि� येम�ये 

आले�या तांि� क अडचण�चा िवचार करता, िविवध संघटनेने केले�या िवनंतीनुसार, 

पिह�यांदा िद.११ मे, २०१५ पय�त व नंतर दुस�यांदा िद.३० मे, २०१५ पय�त मुदतवाढ 

दे�यात आली. पदवीधर न�दणीस पाच मिह�याचा कालावधी लागला. पाच मिह�या�या 

कालावधीत तांि� क अडचणीमुळे फ�त ९६२ पदवीधरांचीच नावनं�दणी कर�यात आली. 

सन २०१० �या िनवडणकूीसाठी ३,२८२ पदवीधर न�दणी झाली होती. एका बाजूस 

आपण जा�तीत जा�त न�दणी कर�यासाठी दोनवळेा मुदतवाढ िदली. परंतु अ�यंत अ�प 

�माणात न�दणी झाली. संबिंधत फम�ने िवभागा�या मागणी�माणे Register of

Registered Graduates हे सन २०१० �या नमु�यानुसार देणे आव�यक होते. परंतू, 

संबिंधत फम�ने फ�त यादी िद�याने, िवभागातील कम�चा�यांना िद.११/०६/२०१५ रोजी 

पदवीधर मतदार न�दणीची जािहरात � ायची अस�यामुळे �यांना िद.१०/०६/२०१५ रोजी 

४-५ तास व काय�लयीन वळेेनंतर दीड तास थांबनू काम कराव ेलागले व रा� ी ०७:१० 

वाजता या या� ा संकेत�थळावर अपलोड के�या आहेत. 

वरील�कारे तांि� क��� ा येणा�या सव� अडचण�चा िवचार करता, िनवडणकूा 

वळेेत पार पाड�या�या ��टीने पदवीधर मतदार न�दणी ही मॅ�युअली कर�याबाबत 

मा.कुलगु�ं नी मा�यता िदलेली आहे. 

सबब, सदरची बाब �यव�थापन पिरषदे�या मािहती�तव).

ठराव: पदवीधर मतदार न�दणीची � ि� या मॅ�युअली राबिव�याबाबत केले�या 

काय�वाहीची न�द घे�यात आली. 
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[  १२  ] िद.08/06/2015 �या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास िव�  व लेखा सिमतीने 

िद.15/06/2015 �या बैठकीत केलेली मा�यतेची िशफारस �यव�थापन 

पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िद.08/06/2015 रोजी�या खरेदी सिमतीचा काय�वृ� ांत सोबत जोडलेला आहे. 

तो General Statutes No.S.324 नुसार िव�  व लेखा सिमतीस तसेच �यव�थापन 

पिरषदेस मा�यतेसाठी ठेवणे आव�यक आहे. �यानुसार िव�  व लेखा सिमती�या 

मा�यतेसाठी सादर कर�यात आला असता, �यास िद.15/06/2015 रोजी�या िव�  व 

लेखा सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस मा�यतेची िशफारस केली आहे.

सबब, िद.08/06/2015 रोजी�या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास िव�  व लेखा 

सिमतीने केलेली मा�यतेची िशफारस �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िद.08/06/2015 �या खरेदी सिमती�या काय�वृ� ांतास िव�  व लेखा सिमतीने 

िद.15/06/2015 रोजी�या बैठकीत �यव�थापन पिरषदेस केलेली मा�यतेची 

िशफारस ��वका� न सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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मा. कुलगु� महोदयां�या परवानगीने येणारे आय�या वळेेचे िवषय:

[ १३(1) ] ��तुत िव� ापीठामाफ�त "सोलापूर िव� ापीठ जीवनगौरव पुर�कार" दे�याबाबत तयार 

कर�यात आलेला सुधारीत िनयमावली व अज�चा नमुना (Application Form)

मािहती�तव.

(िटपणी: रा�� ीय मू�यांकन आिण ��यायन पिरषद, (NAAC) ब�गळुर यांचकेडून ��तुत िव� ापीठाच े

मू�यांकन क� न घे�याची �ि� या चालू आहे. याबाबत िनयु�त केले�या Steering Committee

�या बैठकीम�ये झाले�या ठरावाम�ये ��तुत िव� ापीठाकडून दरवष� सव��कृ�ट महािव� ालय व 

सव��कृ�ट �ाचाय� पुर�कार दे�याबाबत ठराव कर�यात आलेले आहे. �यास अनुस� न पुढील 

काय�वाही सु�  आहे. तसेच ��तुत िव� ापीठाकडून दरवष� रा�य व रा�� ीय पातळीवर कला, 

सं�कृती, सािह�य, शा� , � ीडा, िश� ण व संशोधन, सामािजक काय�, कृषी, उ� ोग व �यापार 

आदी � े� ाम�ये जीवनभर सामािजक बांिधलकी मानून �या काय�साठी �वत:ला वाहून घेणा�या व 

�या � े� ाम�ये िवशेष उ� ेखनीय योगदान (Outstanding / Extraordinary Contribution) देणा�या 

�य�तीस सोलापूर िव� ापीठ जीवनगौरव पुर�कार � ावयाचा आहे.

��तुत िव� ापीठातफ� अ� ाप एकाही �य�तीस जीवनगौरव पुर�कार दे�यात आलेला 

नाही अथवा जीवनगौरव पुर�कार दे�याबाबत कोणतीही �ि� या केली गेलेली नाही. तसेच अशा 

�कारचा पुर�कार दे�याकामी िनयमावली तथा अज� ��तुत िव� ापीठाकडे उपल�ध न�हते. �यामूळे 

सदरबाबत उपरो�त �माणे पुर�कार दे�याबाबत िनयमावली तसेच अज� (Application Form)

तयार कर�याकामी खालील�माणे सिमती िनयु�त कर�यात आलेली होती.   

1) डॉ. इरेश �वामी (अ�य� ) २) � ी. बाबुराव गायकवाड               (सद�य)

3) डॉ. � ीकांत येळेगावकर          (सद�य) 4) �ाचाय� डॉ. आबासाहेब देशमुख   (सद�य)

5) �ाचाय� डॉ. बी. एम. भांजे  (सद�य सिचव)

उपरो�त सिमतीची िद.19/12/2014 रोजी बैठक आयोिजत कर�यात आलेली होती. 

सदर बैठकीम�ये सोलापूर िव� ापीठ जीवनगौरव पुर�कार दे�याबाबत िनयमावली व अज� 

(Application Form) तयार कर�यात आलेला आहे.

उपरो�त सिमतीने तयार केलेला िनयमावली व अज�चा नमुना िद.23/12/2014 

रोजी�या �यव�थापन पिरषदेसमोर िवचाराथ� सादर केले असता �यव�थापन पिरषदेने ठराव 

� .11(३) अ�वये उ�त िनयमावली व अज��या नमु�यास मा�यता िदलेली होती.

सदरबाबत उपरो�त पुर�काराकरीता वत�मानप� ाम�ये िनवदेन दे�याकरीता ��तुत 

काय�लयाकडून िद.17/04/2015 रोजी िटपणी सादर केले असता, सदर अज��या नमु�यात व 

िनयमावलीम�ये काही दु� ��या कर�यात आले�या आहेत.

सबब, शै. वष� 2015-16 पासून ��तुत िव� ापीठाकडून सोलापूर िव� ापीठ जीवनगौरव 

पुर�कार दे�याबाबत तयार कर�यात आलेला सुधारीत िनयमावली तसेच अज�चा नमुना 

(Application Form) मािहती�तव सादर). 

ठराव: ��तुत िव� ापीठामाफ�त "सोलापूर िव� ापीठ जीवनगौरव पुर�कार" दे�याबाबत तयार 

कर�यात आलेली सुधारीत िनयमावली व अज��या नमु�यात (Application Form)

कर�यात आले�या दु� �तीची न�द घे�यात आली. 
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[ १३(२) ] िव� ापीठाचे सन २014-15 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी� ण 

कर�यासाठी लेखा परी� कां�या िनयु�तीबाबत.

(िटपणी: महारा�� ् िव� ापीठ अिधिनयम 1994 मधील कलम 75 (२ छ (४) ) नुसार 

�यव�थापन पिरषदेने िनयु�त लेखा परी� णाकडून िव� ापीठ ले�यांची लेखापरी� ा क� न 

घेणे आव�यक आहे. �या अनुषंगाने सोलापरू िव� ापीठाचे आ�थक वष�त झाले�या 

�यवहाराचे लेखा परी� ण क� न घे�यासाठी संवधैािनक लेखा परी� कांची िनयु�ती 

करावयाची अस�याने िद.29/05/2015 रोजी�या िटपणी अ�वये सनदी लेखापाल 

िनवडीसाठी िव�  व लेखा सिमती मधील सद�य डॉ. ए. ए. शेख व � ी. बी. आर. 

गायकवाड याची उपसिमती मा. कुलगु� यां�या मा�यतेने िनयु�त कर�यात आली आहे.

सनदी लेखापाल सं�था, सोलापरू यां�याकडून �ा�त झाले�या यादीनुसार 

िद.१५/06/2015 रोजी एकूण १४ सनदी लेखापाल यांना आलेले होते. �यापैकी ०३ 

सनदी लेखापाल उप��थत होते. सिमतीनेसनदी लेखापाल सोबत िव� ापीठ व 

िश� ण� े� ातील लेखापरी� काचा अनुभव, अपे� ीत फी व लेखापरी� ण कर�यासाठी 

�यां�याकडे असलेला सेवक वग� इ�यादी बाबत सखोल चच� क� न िव� ापीठाचे सन 

2014-15 या वष�चे संवधैािनक लेखापरी� ण कर�यासाठी खालील तीन सनदी 

लेखापालांची नाव ेिनि� त क� न िशफारस केली आहे. सोबत अहवाल जोडला आहे.  

Sr. No. Name of C. A. Final

1) M/s. T A P & Associates, Solapur

2) M/s. Birajdar & Co., Solapur

3) M/s. Joshna & Co., Solapur

सबब, िव� ापीठाचे सन २०१४-15 या आ�थक वष�चे लेखापरी� ण कर�यासाठी 

संवधैािनक लेखापरी� का�या िनयु�ती बाबतचा ��ताव �यव�थापन पिरषदे�या 

िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठाचे सन २014-15 या आ�थक वष�चे संवधैािनक लेखापरी� ण 

कर�यासाठी M/s. TAP & Associates, Solapur यांची लेखा परी� क �हणून 

िनयु�ती कर�यास व या आ�थक वष��या लेखापरी� णसाठी � .५१,०००/- (सव� 

करासहीत) ऑडीट फी आदा कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली. 
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[ १३(३) ] रंगभवन, अ�यास क��  अितथीगृह व िव� ापीठ पिरसरातील अितथीगृहाचे दर 

सुधारीत कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: रंगभवन, अ�यास क��  येथील अितथीगृह आिण िव� ापीठ पिरसरातील 

अितथीगृहाचे िद.23/05/2012 पासूनचे दर खालील�माणे आहेत.

अ.� . िनवासाचा 

�कार

िव� ापीठा�या 

कामािनिम�

खाजगी / 

महािव� ालयीन 

कामािनिम�

बाहेरील �य�ती 

(खाजगी �य�ती / 

सं�था)

01 सव�साधारण � .25/- � .75/- � .100/-

स� ��थतील रंगभवन, अ�यास क��  येथील अितथीगृहाम�ये एक खोलीत 01 

ए. सी. आिण िव� ापीठ पिरसरातील अितथीगृह येथील 04 खोलीम�ये ए. सी. 

बसिव�यात आलेले आहेत. िव� ापीठातील अितथीगृहाचे दर सुधारीत कर�याची 

आव�यकता आहे.

अ.� . िनवासाचा 

�कार

िव� ापीठा�या 

कामािनिम�

खाजगी / 

महािव� ालयीन 

कामािनिम�

बाहेरील �य�ती 

(खाजगी �य�ती / 

सं�था)

01 सव�साधारण � .50/- � .150/- � .200/-

01 ए. सी. � .150/- � .250/- � .350/-

सबब, रंगभवन, अ�यास क��  व िव� ापीठ पिरसरातील अितथीगृहाचे दर हे 

सुधारीत कर�याची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: रंगभवन, अ�यास क��  अितथीगृह व िव� ापीठ पिरसरातील अितथीगृहाचे दर 

खालील�माणे सुधारीत कर�यास मा�यता दे�यात आली. तसेच इतर 

िव� ापीठाचे कुलगु�  व कुलसिचव यांना िवनाशु�क िनवास �यव�था करावी. 

इतर िव� ापीठातील अिधका�यांना पिर��थतीनु� प शु�क आकार�याबाबत 

कुलगु�  / कुलसिचव यांनी िनण�य �यावा. 

अ.� . िनवासाचा 

�कार

िव� ापीठा�या 

कामािनिम�

खाजगी / इतर िव� ापीठातील 

/ महािव� ालयीन कामािनिम�

बाहेरील �य�ती 

(खाजगी �य�ती / 

सं�था)

01 सव�साधारण � .50/- � .100/- � .200/-

01 ए. सी. � .100/- � .200/- � .350/-
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[ १३(४) ] 6KVA UPS (Qty.2) with Battery isolation Transformer, over voltage cut-of static by
pass, ovderload capability of to 150% 5 sec.1x1 ph, HZ VDC192 v, Compliance with
IEEE Standard with exide invatubular Batteris 12V/50AH (Qty.12 nos.) By Back 5
KVA Transtech make UPS (Qty.02 nos.) Ms.Teachser power solutions Pvt. Ltd.

Bangalore-560013 यांचेऐवजी Ms.Transtech Systems, Pune यांचेकडून खरेदी 

कर�याची बाब िवचाराथ�.

(िटपणी: परी� ा िवभागाकडील िद.11/02/2015 रोजी�या मा�यतेस अनुस� न िवषयांिकत 

सािह�य खरेदी कर�यासाठी दै. पुढारी व दै. िद�य मराठी या वृ� प� ांम�ये िद.10/04/2015 रोजी 

जािहर ई-िनिवदा �िस�द कर�यात आली होती. सदर िनिवदा �ा�त हो�याची अंितम तारीख 

िद.05/05/2015 ही होती. अंितम तारखेपय�त खालील�माणे सहा िनिवदा �ा�त झा�या हो�या. 

सदर�या िनिवदा दोन िलफाफा प�दतीने मागिव�यात आ�या हो�या व �ा�त िनिवदा�या तांि� क 

िनिवदा, िनिवदा उघडणे सिमती सम�  िद.21/05/2015 रोजी उघडून तौलिनक त�ता तयार 

केला असता सहाही िनिवदाधारक तांि� क��टया पा�  असले�या िनिवदां�या दरां�या िनिवदा, 

िनिवदा उघडणे सिमती सम�  उघडून दराचा तौलिनक त�ता तयार केला आहे. 

1) Accutech Power Solutions Pvt. Ltd., Mumbai

2) Transtech Systems, Pune

3) Suyash Enterprises, Solapur

4) Prasa Infocom & Power Solutons P. Ltd., Pune

5) Techser Power Solutons P.Ltd. Bangalore

6) Nrtwork Techlab India Pvt. Ltd., Mumbai

तौलिनक त��यामधील Techser Power Solutons P. Ltd., Bangalore यांच े�युनतम 

दर अस�याने �यांचकेडून युपीएस खरेदी करणेची िशफारस िद.08 जून, २०१५ रोजी�या खरेदी 

सिमती व िद.15/06/2015 रोजी�या िव�  व लेखा सिमतीने �यव�थापन पिरषदेस मा�यतेची 

िशफारस केली आहे. 

तथािप, सदर फम�ने Emerson Make ऐवजी Techser Make UPS पुरवठा 

कर�याबाबत िद.12/06/2015 रोजी�या प� ा�वये कळिवले आहे. सबब, �यांची िनिवदा र� क� न 

सेकंड �युनतम असलेले Ms. Transtech Systems, Pune यांचकेडून बाय बँक प�दतीने युपीएस 

व बॅटरी खरेदी करावी लागणार आहे. सदर खरेदीसाठी � .3,05,200/- इतका खच� येणार असून 

सदरचा खच� हा “Purchase of Equipement” या अंदाजप� कीय िशष�कीय तरतूद 

� .20,00,000/- मधून खच� करावा लागणार आहे. 

सबब, Ms. Transtech Systems, Pune यां�याकडून बाय बॅक प�दतीने युपीएस व 

बॅटरी खरेदीची बाब िवचाराथ�).

ठराव: 6KVA UPS (Qty.2) with Battery isolation Transformer, over voltage cut-of static by
pass, ovderload capability of to 150% 5 sec.1x1 ph, HZ VDC192 v, Compliance with
IEEE Standard with exide invatubular Batteris 12V/50AH (Qty.12 nos.) By Back 5
KVA Transtech make UPS (Qty.02 nos.) Ms.Teachser power solutions Pvt. Ltd.

Bangalore-560013 यांचेऐवजी Ms.Transtech Systems, Pune यां�याकडून 

� .३,०५,२००/- इत�या �कमतीस खरेदी कर�यास सव�नुमते मा�यता दे�यात आली.
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[ १३(5) ] िव� ापीठ पिरसरातील "मुलांचे वसितगृहातील मेस � .02 चालिवणे" या कामाची 

िनिवदा मागवून केले�या � ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुलांच े वसितगृहातील मेस � .02 चालिवणे या कामाची जाहीर 

िनिवदा सूचना िदनांक 12/05/2015 रोजी दै.लोकमत म�ये �िस�द कर�यात आली होती. �यास 

अनुस� न िनिवदा िव� ापीठ काय�लयात पोहोच कर�याची अंतीम तारीख 01/06/2015 ही होती. 

�यानुसार सदर मुदतीत एकूण 3 िनिवदा �ा�त झा�या. �यानुसार िद.11/06/2015 रोजी िनिवदा 

धारक व खरेदीसिमती सद�यांसमोर सदर कामाच े तांि� क िनिवदा उघड�यात आ�या असता 

�ा�त िनिवदापैकी 03 िनिवदा पा�  झाली.

          तथािप, िनिवदा फॉममधील सुचना व अटी मधील अ.� . 04 फ�त शै� िणक सं�थेमधील 03 

वष�चा उपाहारगृह / मेस चालिवणे चा अनुभव असणे या अटी नुसार उ�त िनिवदाधारकांना 

अटीची पुत�ता करता आली नाही. �यामुळे चारही कामा�या िनिवदा कमीत कमी तीन पा�  होणे 

अपेि� त आहे. 

कामाची िनकड ल� ात घेता िनिवदा फॉम� मधील सुचना व अटी अनुभवाची अट � .4 

सुधारीत क� न पुन� : चारही कामा�या जािहर�िस�दीकरण न�याने जािहर सुचना िनिवदा 

मागिव�यास मा�यता घे�यात आली.

�यानुसार िव� ापीठ पिरसरातील मुलांच े वसितगृहातील मेस � .02 चालिवणे या कामाची 

अ�प मुदतीची जाहीर िनिवदा सूचना िदनांक 13/06/2015 रोजी दै.लोकमत म�ये �िस�द 

कर�यात आली होती. �यास अनुस� न िनिवदा िव� ापीठ काय�लयात पोहोच कर�याची अंतीम 

तारीख 22/06/2015 ही होती. �यानुसार सदर मुदतीत एकूण 2 िनिवदा �ा�त झा�या. �यानुसार 

िद.22/06/2015 रोजी िनिवदा धारक व खरेदीसिमती सद�यांसमोर सदर कामाच े तांि� क 

िनिवदा उघड�यात आ�या असता एकच पा�  िनिवदांची आ�थक िनिवदा िनिवदाधारक व खरेदी 

सिमती सद�य यां�यासमोर उघड�यात आ�या. 

उ�त कामा�या या जािहर िनिवदा सूचना म�ये नमूद के�या�माणे िव� ापीठातील िव� ा�य�चे

�वा�थ उ� म रहा�यासाठी जेवणाचा दज�उ�कृ�ट असणे आव�यक अस�याची बाब िवचारात घेता 

�ा�त झाले�या पा�  िनिवदा पैकी केवळ �युनतम दराचा िवचार न करता िनवीदाधारकांचा 

शै� िणक सं�थाम�ये मेस / उपहारगृह चालिव�याचा अनुभव इ�यादी ल� ात घेऊन �यांना काम 

दयाव ेलागणार आहे.  

सबब, सिमती�या िशफारशीनुसार व सोबत जोडले�या त��यातील दरानुसार सदरच े

मुलांच े वसितगृहातील मेस � .02 चालिवणे मे.महाल�मी मिहला सं�था, ल�मीनगर, बाळे, 

सोलापूर या िनिवदाधारकाचे अ�  पदाथ�चा दज� तपासणे कामी तीन सद�याच े किमटीच े

नामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील मुलांचे वसितगृह मेस � .02 चालिव�यास दे�यासाठी खालील सिमतीने 

िनिवदा धारकां�या मेसम�ये ��य�  जावून जेवणा�या दज�बाबत खा� ी करावी आिण मेस 

चालकांची नावे �शासनास कळवावी असे करत असताना सिमती सद�यां�या मािहतीतील 

असले�या िव� ापीठात मेस चालवु इ��छणा�या मेसला देखील भेट � ावी व नावाची िशफारस 

करावी. िव� ा�य��या आरो�याचा ��  अस�याने �युनतम दर हा िनकष न ठेवता चांगले जेवण 

दे�याची पा� �भमुी आिण अनुभव असले�या मेस धारकांची नावे �शासनाला � ावीत व �यांना मेस 

चालिव�यास � ावी असे सव�नुमते ठरले. 

सिमती सद�यांची नावे खालील�माणे

१) �ाचाय� � ी. पवार एस. के.   २) ॲङ सलगर बी. एस.   ३) डॉ. देशमुख एम. एस.  
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[ १३(६) ] िव� ापीठ पिरसरातील "उपाहारगृह चालिवणेचे" या कामाची िनिवदा मागवून केले�या

�ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील उपाहारगृह चालिवणे या कामाची जाहीर िनिवदा सूचना 

िदनांक 12/05/2015 रोजी दै.लोकमत म�ये �िस�द कर�यात आली होती. �यास अनुस� न 

िनिवदा िव� ापीठ काय�लयात पोहोच कर�याची अंतीम तारीख 01/06/2015 ही होती. �यानुसार 

सदर मुदतीत एकूण 5 िनिवदा �ा�त झा�या. �यानुसार िद.11/06/2015 रोजी िनिवदा धारक व 

खरेदीसिमती सद�यांसमोर सदर कामाच े तांि� क िनिवदा उघड�यात आ�या असता �ा�त 

िनिवदापैकी 01 िनिवदा पा� झाली.

             तथािप िनिवदा फॉममधील सुचना व अटी मधील अ.� . 04 फ�त शै� िणक सं�थेमधील 

03 वष�चा उपाहारगृह / मेस चालिवणे चा अनुभव असणे या अटी नुसार उ�त िनिवदाधारकांना 

अटीची पुत�ता करता आली नाही. �यामुळे चारही कामा�या िनिवदा कमीत कमी तीन पा�  होणे 

अपेि� त आहे. 

कामाची िनकड ल� ात घेता िनिवदा फॉम� मधील सुचना व अटी अनुभवाची अट � .4 

सुधारीत क� न पुन� : चारही कामा�या जािहर�िस�दीकरण न�याने जािहर सुचना िनिवदा 

मागिव�यास मा�यता घे�यात आली.

�यानुसार िव� ापीठ पिरसरातील उपाहारगृह चालिवणे या कामाची अ�प मुदतीची

जाहीर िनिवदा सूचना िदनांक 13/06/2015 रोजी दै.लोकमत म�ये �िस�द कर�यात आली होती. 

�यास अनुस� न िनिवदा िव� ापीठ काय�लयात पोहोच कर�याची अंतीम तारीख 22/06/2015 ही 

होती. �यानुसार सदर मुदतीत एकूण 6 िनिवदा �ा�त झा�या. �यानुसार िद.22/06/2015 रोजी 

िनिवदा धारक व खरेदीसिमती सद�यांसमोर सदर कामाच े तांि� क िनिवदा उघड�यात आ�या 

असता तीन �ा�  िनिवदांची आ�थक िनिवदा िनिवदाधारक व खरेदी सिमती यां�यासमोर 

उघड�यात आ�या. 

उ�त कामा�या या जािहर िनिवदा सूचना म�ये नमूद के�या�माणे िव� ापीठातील 

िव� ा�य�चे �वा�थ उ� म रहा�यासाठी जेवणाचा दज� उ�कृ�ट असणे आव�यक अस�याची बाब 

िवचारात घेता � ा�त झाले�या पा�  िनिवदा पैकी केवळ �युनतम दराचा िवचार न करता 

िनवीदाधारकांचा शै� िणक सं�थाम�ये मेस/उपहारगृह चालिव�याचा अनुभव इ�यादी ल� ात

घेऊन �यांना काम दयाव ेलागणार आहे. 

सबब सिमती�या िशफारशीनुसार व सोबत जोडले�या त��यातील दरानुसार सदरच े

उपाहारगृह मे.हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापूर, � ी समथ� टी हाऊस, सोलापूर आिण 

मे. हॉटेल संभाजी, क�डी, सोलापूर या िनिवदाधारकाचे अ�  पदाथ�चा दज� तपासणे कामी तीन 

सद�याच ेकिमटीच ेनामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील उपहारगृह चालिव�यास दे�यासाठी खालील सिमतीने िनिवदा 

धारकां�या मेसम�ये ��य�  जावून जेवणा�या दज�बाबत खा� ी करावी आिण मेस चालकांची नावे 

�शासनास कळवावी असे करत असताना सिमती सद�यां�या मािहतीतील असले�या 

िव� ापीठात मेस चालवु इ��छणा�या मेसला देखील भेट � ावी व नावाची िशफारस करावी. 

िव� ा�य��या आरो�याचा ��  अस�याने �युनतम दर हा िनकष न ठेवता चांगले जेवण दे�याची 

पा� �भमुी आिण अनुभव असले�या मेस धारकांची नावे �शासनाला � ावीत व �यांना मेस 

चालिव�यास � ावी असे सव�नुमते ठरले. 

सिमती सद�यांची नावे खालील�माणे

१) �ाचाय� � ी. पवार एस. के.   २) ॲङ सलगर बी. एस.   ३) डॉ. देशमुख एम. एस.
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[ १३(७) ] िव� ापीठ पिरसरातील "मुलीचे वसितगृहातील मेस चालिवणे" या कामाची िनिवदा 

मागवून केले�या � ि� येची बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�. 

(िटपणी: िव� ापीठ पिरसरातील मुल�च ेवसितगृहातील मेस चालिवणे या कामाची जाहीर िनिवदा 

सूचना िदनांक 12/05/2015 रोजी दै.लोकमत म�ये �िस�द कर�यात आली होती. �यास 

अनुस� न िनिवदा िव� ापीठ काय�लयात पोहोच कर�याची अंतीम तारीख 01/06/2015 ही होती. 

�यानुसार सदर मुदतीत एकूण 4 िनिवदा �ा�त झा�या. �यानुसार िद.11/06/2015 रोजी िनिवदा 

धारक व खरेदीसिमती सद�यांसमोर सदर कामाच े तांि� क िनिवदा उघड�यात आ�या असता 

�ा�त िनिवदापैकी 04 िनिवदा पा� झाली.

तथािप िनिवदा फॉममधील सुचना व अटी मधील अ.� . 04 फ�त शै� िणक सं�थेमधील 

03 वष�चा उपाहारगृह / मेस चालिवणे चा अनुभव असणे या अटी नुसार उ�त िनिवदाधारकांना 

अटीची पुत�ता करता आली नाही. �यामुळे चारही कामा�या िनिवदा कमीत कमी तीन पा�  होणे 

अपेि� त आहे. 

कामाची िनकड ल� ात घेता िनिवदा फॉम� मधील सुचना व अटी अनुभवाची अट � .4 

सुधारीत क� न पुन� : चारही कामा�या जािहर�िस�दीकरण न�याने जािहर सुचना िनिवदा 

मागिव�यास मा�यता घे�यात आली.

�यानुसार िव� ापीठ पिरसरातील मुल�च ेवसितगृहातील मसे चालिवणे या कामाची अ�प 

मुदतीची जाहीर िनिवदा सूचना िदनांक 13/06/2015 रोजी दै.लोकमत म�ये �िस�द कर�यात 

आली होती. �यास अनुस� न िनिवदा िव� ापीठ काय�लयात पोहोच कर�याची अंतीम तारीख 

22/06/2015 ही होती. �यानुसार सदर मुदतीत एकूण 3 िनिवदा �ा�त झा�या. �यानुसार 

िद.22/06/2015 रोजी िनिवदा धारक व खरेदीसिमती सद�यांसमोर सदर कामाच े तांि� क 

िनिवदा उघड�यात आ�या असता तीन �ा�  िनिवदांची आ�थक िनिवदा िनिवदाधारक व खरेदी 

सिमती सद�य यां�यासमोर उघड�यात आ�या. 

उ�त कामा�या या जािहर िनिवदा सूचना म�ये नमूद के�या�माणे िव� ापीठातील

िव� ा�य�चे �वा�थ उ� म रहा�यासाठी जेवणाचा दज� उ�कृ�ट असणे आव�यक अस�याची बाब 

िवचारात घेता �ा�त झाले�या पा�  िनिवदा पैकी केवळ �युनतम दराचा िवचार न करता 

िनवीदाधारकांचा शै� िणक सं�थाम�ये मेस / उपहारगृह चालिव�याचा अनुभव इ�यादी ल� ात

घेऊन �यांना काम दयाव ेलागणार आहे.  

सबब, सिमती�या िशफारशीनुसार व सोबत जोडले�या त��यातील दरानुसार सदरच े

मुल�च े वसितगृहातील मेस मे.हॉटेल िशवनेरी ॲ�ड मेस, सोलापूर, मे. हॉटेल संभाजी, क�डी,

सोलापूर आिण � ी समथ� टी हाऊस, सोलापूर या िनिवदाधारकाचे अ�  पदाथ�चा दज� तपासणे 

कामी तीन सद�याच ेकिमटीच ेनामिनद�शन कर�याची बाब िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठ पिरसरातील मुल��या वसितगृहातील मेस चालिव�यास दे�यासाठी खालील सिमतीने 

िनिवदा धारकां�या मेसम�ये ��य�  जावून जेवणा�या दज�बाबत खा� ी करावी आिण मेस 

चालकांची नावे �शासनास कळवावी असे करत असताना सिमती सद�यां�या मािहतीतील 

असले�या िव� ापीठात मेस चालवु इ��छणा�या मेसला देखील भेट � ावी व नावाची िशफारस 

करावी. िव� ा�य��या आरो�याचा ��  अस�याने �युनतम दर हा िनकष न ठेवता चांगले जेवण 

दे�याची पा� �भमुी आिण अनुभव असले�या मेस धारकांची नावे �शासनाला � ावीत व �यांना मेस 

चालिव�यास � ावी असे सव�नुमते ठरले. 

सिमती सद�यांची नावे खालील�माणे

१) �ाचाय� � ी. पवार एस. के.   २) ॲङ सलगर बी. एस.   ३) डॉ. देशमुख एम. एस.
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[ १३(8) ] िव� ापीठातील िश� के� र भरती � ि� येसंदभ�त "Tender for the Work of

"Providing Information Technology support to carry out the Recruitment

Process" in the Solapur University" या कामाची िनिवदा मागवून केले�या � ि� येची 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�.

(िटपणी: िव� ापीठातील िश� के� र भरती�ि� येसंदभ�त "Tender for the Work of

"Providing Information Technology support to carry out the Recruitment

Process" in the Solapur University" या कामाची जाहीर िनिवदा सूचना िदनांक 

01/06/2015 रोजी दै.सकाळ म�ये �िस�द कर�यात आली होती. �यास अनुस� न 

िनिवदा िव� ापीठ काय�लयात पोहोच कर�याची अंतीम तारीख 21.06.2015 ही होती. 

�यानुसार सदर मुदतीत एकूण 05 िनिवदा �ा�त झा�या.  �यानुसार िद.22.06.2015 

रोजी िनिवदा धारक व खरेदीसिमती सद�यांसमोर सदर कामाचे तांि� क िनिवदा 

उघड�यात आ�या असता �ा�त िनिवदापैकी 02 िनिवदा पा� झा�या आहेत.  यासंदभ�त 

मा.कुलगु�  महोदय यांना िटपणी सादर केली असता पा�  झाले�या फॅम��या आ�थक 

िनिवदा उघड�यास मा�यता दे�यात आलेली आहे. �यानुसार आ�थक िनिवदा उघड�यात 

आ�या असून �याचा तौलिनक त�ता सोबत जोड�यात आलेला आहे.

सबब, िव� ापीठातील िश� के� र भरती �ि� येसंदभ�त "Tender for the Work

of "Providing Information Technology support to carry out the Recruitment

Process" in the Solapur University" या कामाची िनिवदा मागवून केले�या �ि� येची 

बाब �यव�थापन पिरषदे�या िवचाराथ�).

ठराव: िव� ापीठातील िश� के� र भरती � ि� येसंदभ�त "Tender for the Work of Providing

Information Technology support to carry out the Recruitment Process in

the Solapur University" याकिरता �ा�त झाले�या दोन फम��या िनिवदेतील �युनतम 

दराचा िवचार न करता भरती � ि� येतील कामाचा अनुभव, � ामािणकपणा, वाजवीपणा, 

िव� ास इ�यादी बाबी तपासून याबाबत िनण�य घे�याचे अिधकार मा.कुलगु�ं ना दे�याचे 

सव�नुमते ठरले. 

मा.कुलगु� यां�या परवानगीने बठैक संप�याचे कुलसिचव यांनी जाहीर केले. 

सही/-          सही/-

सिचव 

�यव�थापन पिरषद

अ�य�

�यव�थापन पिरषद


